Γιατί #gopafree;
Γνωρίζουμε πλέον όλοι πόσο επικίνδυνες διαστάσεις έχει λάβει η περιβαλλοντική μόλυνση του πλανήτη
μας. Προσωπικά, είχα πάντα αυτές τις ανησυχίες και έχοντας διαγράψει ένα μεγάλο κύκλο τόσο στο
επιχειρείν όσο και στην πολιτική, ήθελα το επόμενο μου βήμα να είναι ένα βήμα κοινωνικής προσφοράς
για τα παιδιά και τον τόπο μας. Και ευτυχώς, βρήκα αρκετούς φίλους και συνοδοιπόρους στο εγχείρημα
μου αυτό.
Τα μεγάλα λόγια και ευχολόγια δεν είναι τίποτα βέβαια αν δε συνοδεύονται από πράξεις και
συντονισμένη κινητοποίηση, ώστε να αντιστρέψουμε την κατάσταση… Tώρα.

Αυτό ακριβώς εκφράζει το #gopafree project. Μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε και να περιορίσουμε
μία από τις πιο επικίνδυνες και ύπουλες μορφές περιβαλλοντικής μόλυνσης, ΤΑ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ!
Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, τα αποτσίγαρα περιέχουν αφθονία τοξικών χημικών ουσιών και πλαστικό.
Εξοντώνουν αθόρυβα και αόρατα, κάπως σαν τα όπλα μαζικής καταστροφής δηλαδή. Αποδομούνται με
πολύ αργό ρυθμό, ενώ μόνο ένα τσιγάρο αρκεί για να είναι θανατηφόρο για μικροοργανισμούς που
βρίσκονται σε γλυκά και αλμυρά νερά! Να σημειωθεί, ότι στο εξωτερικό έχει δρομολογηθεί η
ανακύκλωση τους.
Έτσι και στο πρόγραμμα #gopafree της Cigaret Cycle ΑΜΚΕ, τα αποτσίγαρα συλλέγονται μέσω ειδικών
κάδων από κεντρικά σημεία σε όλη την Ελλάδα, για να αποτοξικοποιηθούν στη συνέχεια και να μας
δώσουν ανακυκλωμένα βιομηχανικά προϊόντα. Πρόκειται για μια τεράστια προσπάθεια όπως
καταλαβαίνετε, αλλά η οποία θα δίνει απτά αποτελέσματα και δε θα μένει απλά δηλωμένη σε προθέσεις
και χαρτιά.

Τι θα θέλαμε από εσάς;
Διαδώστε την προσπάθεια μας, ακολουθήστε μας στο στόχο και τις δράσεις μας, κοινοποιήστε τις.
Ενημερώστε το κοινό σας για τους σοβαρούς κινδύνους που προέρχονται από τα αποτσίγαρα.
Προβάλετε το περιβαλλοντικό κίνδυνο που διατρέχει ο πλανήτης και τις συνέπειες του.
Ακολουθήστε τη cigaretcycle.org στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για να μαθαίνετε νέα μας.
Οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από μικρές, απλές,
καθημερινές πράξεις, που βελτιώνουν την ζωή μας και
δημιουργούν προϋποθέσεις και ελπίδα, για ένα
καλύτερο μέλλον.
Συνειδητοποίηση, κινητοποίηση, σύμπραξη…
Η αλλαγή ξεκινάει όχι αύριο, αλλά σήμερα, τώρα…
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